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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută opinia Comisiei conform căreia pădurile ar trebui să fie privite ca un factor cu o 
contribuție majoră la soluționarea crizei climatice; subliniază că gestionarea durabilă a 
pădurilor are o importanță capitală în realizarea obiectivelor climatice ale UE și în 
obținerea serviciilor ecosistemice necesare, ca de exemplu biodiversitatea;

2. atrage atenția asupra faptului că inițiativele europene în domeniul forestier ar trebui să fie 
destinate ,,adaptării" pădurilor la schimbările climatice și nu ,,protejării" acestora, acest 
lucru permițând alinierea terminologiei la cea utilizată frecvent în alte politici în domeniul 
schimbărilor climatice;

3. observă potențiala valoare adăugată a coordonării europene a informațiilor forestiere și a 
supravegherii obiectivelor de adaptare la schimbările climatice, a obiectivelor privind 
atenuarea și energia regenerabilă, precum și a celor mai bune practici pentru administrarea 
multifuncțională și durabilă în domeniul forestier, în special având în vedere natura 
transfrontalieră a provocărilor care apar;

4. observă importanța cooperării mondiale cu privire la condițiile standard, cele mai bune 
practici și transferul de tehnologie, în special în contextul sistemului REDD;

5. subliniază importanța respectării principiului subsidiarității și a rolului autorităților locale 
și naționale în cadrul politicii în domeniul forestier; consideră că, datorită diversității 
provocărilor climatice cu care se confruntă diverse zone din Europa, a discrepanțelor din 
cadrul regimului proprietății de păduri și a diferențelor dintre condițiile și obiectivele 
ecosistemelor din Uniune, o politică comună la nivelul UE riscă să fie prea amplă pentru a 
putea contribui la obținerea adaptării climatice necesare;

6. subliniază importanța rolului jucat de păduri în cadrul dezvoltării regionale, în special în 
zonele rurale, unde sectorul forestier contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea 
economică, la crearea de locuri de muncă și la nivelul de prosperitate; 

7. recunoaște importanța menținerii sau a sporirii resurselor forestiere, în diverse scopuri, din 
UE; 

8. solicită continuarea eforturilor în domeniul cercetării, educației și informării privind 
riscurile schimbărilor climatice asupra pădurilor și sectorului forestier, precum și asupra 
planificării pe termen lung a industriei forestiere, a regiunilor și a statelor membre; 

9. subliniază importanța sporirii eforturilor de coordonare și informare din cadrul UE și 
dintre UE și statele membre și consideră că acest lucru poate fi obținut într-o anumită 
măsură printr-o inițiativă a Comisiei de a uni toate activitățile din domeniul forestier într-o 
singură unitate, de preferință în cadrul DG Întreprinderi sau DG Agricultură.


